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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (68ة الحافظ العراقي )شرح ألفي
 تاريخ الرواة والوفيات

 عبد الكريم الخضير الشيخ:
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 لرواة والوفياتتاريخ ا

ععععععععع  باذ  ووضععععععععععوا التعععععععععاريخ لمعععععععععا   
 فاسععععععععععععتلمد النبععععععععععععي والصععععععععععععدي   
 ثالثععععععععععععععة ا عععععععععععععععوام والسععععععععععععععتينا

 وقبضعععععععععا سعععععععععنة إحعععععععععد  عشعععععععععرة
 معععععععععرولعععععععععثالي بععععععععععد عشعععععععععرين ع  

  ععععععععععذاك بعلععععععععععي عععععععععععاد بعثمععععععععععان
  معععععععععععاوطلحععععععععععة معععععععععع  ال  يععععععععععر ج  

 وعععععععام خمسععععععة وخمسععععععين قضععععععى
 سعععععنة إحعععععد  بععععععد خمسعععععين وفعععععي
 قضعععى ابعععن ععععو ، وا معععين سعععب ه

 ح ععععععععععيم   وعععععععععععا  حسععععععععععان  ععععععععععذا
 سععععتون فععععي احسعععععالم ثععععم حضعععععرت

  ععععععععععذا وفععععععععععوة حسععععععععععان ثالثععععععععععة
  قلعععععت: حويطعععععب بعععععن عبعععععد العععععع   
  هععععععذان معععععع  حمععععععنن وابععععععن نوفععععععد  
 وفعععععي الصعععععحاب سعععععتة قعععععد عمعععععروا

 

 سعععععععععباذووه حتعععععععععى بعععععععععان لمعععععععععا ح   
  ععععععععععذا علععععععععععي و ععععععععععذا الفععععععععععاروة  
 وفعععععععي ر يععععععع  قعععععععد قضعععععععى ي ينعععععععا
 عععععام ثععععالي عشععععرة التععععالي الرضععععى
 وخمسعععععععععة بععععععععععد ثالثعععععععععين  عععععععععدر

 الشععععع ال ا  لعععععي فعععععي ا ر ععععععين ذو
 سعععععععععععنة سعععععععععععت وثالثعععععععععععين مععععععععععععا

 وقبلعععععععععه سععععععععععيد فمضعععععععععى  سععععععععععد
 ععععععععععام اثنتعععععععععين وثالثعععععععععين تفعععععععععي
 ععععععععععام ثمعععععععععاني عشعععععععععرة مح  عععععععععه
 عشععععععععععرين بعععععععععععد ما ععععععععععة ت ععععععععععوم  
 سعععععععععنة أر ععععععععع  وخمسعععععععععين خلعععععععععت

 ومعععععععا لعيعععععععرهم يععععععععر  ذا عاشعععععععوا
 عععععععع   مععععععع  ابعععععععن ير عععععععو  سععععععععيد ي  

 مععععععد  جإلععععععى وصعععععع  ح ععععععيم فا  ععععععد
  عععععععععروا عععععععععذاك فعععععععععي المعمعععععععععرين ذ  

 

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،مينالحمد هلل رب العال
 بعد:
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

تواريخ جمع تاريخ على التخفيف، وقد تكون الهمزة  "تواريخ الرواة والوفيات": -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
الهمز وورخته، والمراد بالتاريخ الوقت، محققة فيقال: تآريخ كما يقال: تأريخ؛ ألن مادة الكلمة أرخت الكتاب ب

الحاجة ليست  ،كل أمة لها تاريخ تؤرخ به، وهذه األمة سبب التاريخ ،معروفالوقت هذا في األصل، والتاريخ 
رضي هللا -ثم بعد ذلك جاء شخص إلى عمر  ،داعية في أول األمر لقرب العهد، ووجود من يحفظ األخبار بدقة

 هين على فالن غايته شعبان، فقال له عمر: شعبان الماضي أو القادم؟ ما فيه د  وقال: إن معه صك في ،-عنه
رضي هللا -ما يدل على ذلك، يعني ما في بيان للتاريخ، السنة غير مبينة، ما يوجد التاريخ إلى اآلن، فأمر عمر 

األولى هي سنة  نةواعتماد التاريخ، ثم اتفق الصحابة على أن تكون الس ،بوضع التاريخ -وأرضاه تعالى عنه
إلى يومنا ، وعمل األمة عليه ، وهذا إجماع من الصحابة، واتفقوا أيضا على أن يكون مبدأها في المحرمالهجرة
ن شذ من شذ وجعل التاريخ مربوًطا بالهجرةهذا في بعض  بالسنوات الشمسية ال القمرية، هذا موجود لكنه ، وا 

تؤرخ بالسنة الهجرية الشمسية ال القمرية، فتجد في تواريخهم اآلن  البلدان التي تزعم أنها تنتسب إلى اإلسالم،
نحن في كم؟ ألف وثالثمائة يمكن وخمسة وتسعين أو شيء من هذا، وبعض البلدان خرجت عن إجماع األمة، 
 وهذا قريب، جعلوا بداية السنة من ربيع، مع أن الصحابة اتفقوا على أن بداية السنة شهر هللا المحرم، على كل

ثم صاروا يقرنون تاريخ  ،المسلمين بغيرهمإلى أن كثر اختالط  ، وجرت عليه األمةمد هذا التاريخحال اعت  
تاريخ للمسلمين وتاريخ لغيرهم، استمر األمر على ذلك مدة إلى أن  ؛المسلمين بتاريخ الكفار، فيكتبون تاريخين

ارتبطوا بهم واشتبكوا بهم، فالمعامالت المالية كلها واكتفوا بتاريخ أعدائهم؛ ألنهم  همرأوا االستغناء عن تاريخ
 ويعتمدوا التاريخ النصراني. ،لغوا التاريخ اإلسالميمرتبطة باألعداء، فاضطروا أن ي  

هو فائدته في العبادات وفي المعامالت هذا أمر ظاهر ال يمكن أن  ..،هذا التاريخ فائدته عظمى، ال سيما في
ا أحدث الكذابون الكذب وضع لهم وكشف كذب الكذابين لم   ،ائدته في الرواةف أيضا يستغنى عنه بحال، لكن

يختبروه  ؟ادعى أنه روى عن فالن، يقال: كم ،إذا ادعى أنه روى عن فالنفالعلماء، اكتشفوهم بالتاريخ، 
 نه مثاًل و فيجد ،معنى السنين؟ متى ولد؟ ولد سنة مائة، فينظرن متى وفاة الذي ادعى أنه روى عنه ماين، بالسن  

بعشرين سنة، يوجد هذا عن أنت رويت عنه بعد ما مات  :-كما حدث في قضايا- سنة ثمانين، فيقولون له
هدي أحمد شاكر ي   ،هدي الكتب لألعالم مثاًل بعض سذاج طالب العلم اآلن، يرى أو يسمع أن الشخصيات ت  

عن وفاة أحمد شاكر كاتب هدية من  نهصير لها قيمة، ووجدنا من يصغر سلفالن، وفالن يهدي لفالن، يعني وت
عند أحد طالب العلم وهو من أقراني مكتوب عليه هدية  ا، ومن أطرف ما مر بي وجدت كتابً الشيخ أحمد شاكر

فاستثبته  سبعمائة وواحد وخمسين، ؟ينأابن القيم  ؟من المؤلف، من المؤلف؟ ابن القيم، هدية من المؤلف، كم
ي كاتب؟ فإذا به واحد من العلماء لهم تآليف ذالكتاب؟ قال: شوف التوقيع من القلت: كيف ابن القيم يهدي لك 
سهل  ،، يعني من غير قصدا، وكتب من غير نظر، يعني معهألفها وأهداها لي يقول: هذا صار بين كتبه التي

ئف، لكن أمور طرا اهذ ، يحدث منهذا المؤلف تهم عقل صاحبك الشيخ، أو ي  ت ت هم ةيبقى هذا الكتابهذا، 
، يزعم أن أحمد شاكر أهدى إليه، أو فالن من اإلشكال في أن يدعي الشخص ما ال يدركه، يتشبع بما لم يعط  

لكن ليس له شأن على وقت الشيخ، يمكنه  اه يصغر عن ذلك، قد يكون موجودً الكبار أهدى إليه، ومع ذلك سن  
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

هدي، أحمد شاكر، يسمع أن الشيخ أحمد شاكر ي   ويكتب هدية من الشيخ ،المرحلة االبتدائية في وقت الشيخفي 
ذا وجد اسم الشيخ   .و من هذا النوع، يكتشف بالتاريخفيكتب مثل هذا، ه على كتاب تضاعفت قيمتهوا 

وتزوير المزورين، اآلن  ،كشف فيه كذب الكذابينفاد منه في علم الحديث، وي  تواريخ الرواة على وجه الخصوص ي  
فتضح اإلنسان، وهذا وقع، تكتب ينسى ما يدل على الكذب، ي   اا تاريخ قديم، أحيانً تزور مخطوطات، ويكتب فيه

المخطوطة على أنها في القرن السابع ثم يتبين أن الكتاب فيه نقل عن شخص في القرن التاسع، هذا غباء، 
 يعني مع أنه كذب.

، فيها أصول وفيها ذيول، اكتب كثيرة جد  فالتواريخ معرفة طالب العلم لها في غاية األهمية، وتواريخ الرواة فيها 
 فيها مختصرات، وفيها مطوالت، نعم.

 ...طالب:....
ما احتجنا إليه مدة ألف ويمكن ثالثمائة سنة ما احتاجت األمة إليه، أمورهم منضبطة وال عندهم أدنى إشكال، 

رة أيام، يوفر لهم في السنة من ليس عندهم أدنى إشكال، لكنهم الشركات حينما يعتمدونه يوفر لهم في السنة عش
أجور العمال عشرة أيام، ثلث شهر، فهي مصلحة دنيوية، وأما بقية الناس الذين ال مصلحة لهم فهو مجرد: 

 .نن من كان قبلكم(())لتتبعن س  
ن؟ ، فهل تنطق بالتشديد أو الوفي ات؟ وعلى هذا ماذا يقال في كتاب ابن خلكامضبوطة عندكم بالتشديد "اتوالوفي  "

 وفي ات أو وفي ِّات؟
 طالب: الثنتين يا شيخ.

 هاه؟
 طالب: اللفظتين أو العبارتين.

حصل فيها كالم كثير عند بعض الكتاب قبل ثالثين سنة أو أربعين سنة، وال اتفقوا على شيء، في  وه شوف
يان أو محيي أتوقع أو نسيت حسين عباس في مقدمته لطبعته وفيات األع ،شيء؟، وال اتفقوا على شيء، وأذكر

 فيراجع. ؟الدين عبد الحميد، نسيت أيهم
 :-رحمه هللا-قال 

 ووضععععععععععوا التعععععععععاريخ لمعععععععععا  عععععععععذبا
 

 ذووه.............................. 
ال فالتاريخ موجود من عهد عمر  -يعني الكذابون لما كذبوا وضع األئمة التاريخ، يعني ألفوا في تواريخ الرواة، وا 

 .-وأرضاه رضي هللا عنه
 سعباحتى بعان لمعا ح  ................  ...................................

 

 تبين.سن الراوي وسن من روى عنه، بهذا ان، ن  حتى بان يعني الكذب لما حسب الس ِّ 
 فاسععععععععععععتلمد النبععععععععععععي والصععععععععععععدي   

 

 ................................. 
 

  يق أبو بكر.والصد   ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
................................... 

 

  ععععععععععذا علععععععععععي و ععععععععععذا الفععععععععععاروة   
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

األشهر  وهيتفقون في السن عند الوفاة، وكلهم مات عن ثالث وستين سنة على خالف بين أهل العلم، لكن هذا 
 واألكثر.

 فاسععععععععععععتلمد النبععععععععععععي والصععععععععععععدي   
 

  ععععععععععذا علععععععععععي و ععععععععععذا الفععععععععععاروة   

 

 ثالثععععععععععععععة ا عععععععععععععععوام والسععععععععععععععتينا
 

 ................................... 
 

عن أنس أنه  اجاء في سنه في الصحيح وغيره أنه ثالث وستين سنة، وجاء أيًض  -عليه الصالة والسالم-النبي 
سهل؛ ألن  هستين الجواب عنه أمر  :، فمن قالبأسانيد صحيحة أنه خمس وستون سنة استون سنة، وجاء أيًض 

، ومن قال: خمسة وستين لعله حسب سنة الوفاة وسنة الوالدة، الذي فوق العقود ،جرت عادة العرب بحذف الكسر
 -عليه الصالة والسالم-ومن قال ثالثة وستين حذفهما، المقصود أن األكثر والمعتمد عند أهل العلم أن سنه 

 ثالث وستون سنة.
 ثالثععععععععععععععة ا عععععععععععععععوام والسععععععععععععععتينا

 

 وفعععععععي ر يععععععع  قعععععععد قضعععععععى ي ينعععععععا 

 

، هذا أمر مجزوم به ، كونه في ربيع األول سنة إحدى عشرةتيقناألول هذا أمر م ربيعشهر  في يعني كونه
إشكال، متفق عليه، لكن الخالف في اليوم، في تاريخ ذلك  هما في ، والمختلف فيه، كونه يوم االثنينمقطوع به

خون تتابعوا على كونه في الثاني عشر من ربيع األول، ر المؤ  ؟اليوم، هل هو الثاني عشر كما هو قول األكثر
 وأهل السير أكثرهم على هذا. ،هذاوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول، وأكثر المؤرخين على ي

مع أنه ال يمكن أن يوافق االثنين الثاني عشر، على أي حال من  مات في الثاني عشراستشكل كونه  السهيلي
إال ما سمعنا؟ نعم يوم عرفة، األحوال، لماذا؟ هل عندنا طرف خيط نصل به إلى الحقيقة؟ أو نستسلم وال نقول 

يوم عرفة يوم جمعة، نعم يوم جمعة، فعلى هذا األول من ذي الحجة متى يكون؟ الخميس، فإذا حسبنا األشهر، 
إذا أن يكون االثنين الثاني عشر، وكذلك إذا حسبناها ناقصة، وكذلك  ىذي الحجة ومحرم وصفر كاملة فلن يتأت
ى النقص، لو كان أول شهر ذي الحجة الجمعة ممكن على تقدير تمام حسبنا بعضها على التمام وبعضها عل

ولذا اضطر صاحب التوفيقات اإللهامية في مقارنة  ؛األشهر، أن يكون االثنين الثاني عشر من ربيع األول
من بداية  ،هـ، وفيه بدايات األشهر من سنة واحد1111التواريخ الهجرية بالسنين اإلفرنجية، هذا مطبوع سنة 

اسمه اللواء المصري محمد مختار  :هذا يقول ، نعم؟تاريخ إلى سنة ألف وخمسمائة، في ألف وخمسمائة سنةال
 باشا، مأمور الخاصة الخديوية.

ي هي سنة حجة الوداع، يقول: ذو الحجة الجمعة، إذا قلنا: بداية ذو الحجة تسنة عشر ال ؟قولي ماذاننظر 
بيع األول الثاني عشر، لكن هل يصح أن نقول: إن الجمعة هو أول ذو الجمعة، اتفق لنا أن يكون االثنين من ر 

ما تكون الجمعة، وهذا محل اتفاق جاءت به النصوص  ،الحجة؟ متى تكون الوقفة؟ السبت، تكون الوقفة السبت
ل المتظاهرة المتكاثرة الصحيحة أنها في يوم الجمعة، لكن بعضهم قال: لعله في هذه السنة اختلفت رؤية الهال

بين المدينة ومكة، فرؤي الهالل بالمدينة ليلة الجمعة، فكان األول من ذي الحجة يوم الجمعة، ورؤي الهالل 
بمكة ليلة الخميس، فصارت الحجة على رؤية أهل مكة، والوفاة على رؤية أهل المدينة، يعني على القول 

يء، لكن على كل حال الكالم هذا من ش وأبالمدينة  أو يكون حال دون رؤية الهالل شيءباختالف المطالع، 
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ال بعض المحققين يحرر أنه في الثاني من شهر ربيع األول، الثاني يوم  أجل الدفاع عما جرى عليه الجمهور، وا 
االثنين الثاني من شهر ربيع األول، وكأنه يميل إلى أن عشر تصحفت عن شهر األصل: الثاني شهر ربيع 

الخالف في الوفاة أن عشر، على كل حال ما الذي يترتب على هذا؟ يعني األول، أو من شهر، فقال: الثاني 
ولد في  -عليه الصالة والسالم-كون النبي  ي كونه الثاني عشر من ربيع األولورد نظيره في الميالد، يعن

 لكن كونه ))ذاك يوم ولدت فيه((االثنين ومات في االثنين هذا ما فيه إشكال، حتى جاءت به نصوص مرفوعة، 
عليه الصالة -الثاني عشر محل خالف، وبعض المحققين يحررون أنه في الثامن من ربيع األول، والدته 

قامة الموالد في هذا اليوم نفسه يعني إحياًء لهذه البدعة، يعني -والسالم ، وما تتابعوا عليه من أنه الثاني عشر، وا 
على أنه لو ثبت وتقرر وأجمع على أنه في الثاني كيف يتتابعون على مثل هذا الخطأ، إضافة  على اعتبار مثاًل 

 من دون أصل شرعي؟ -جل وعال-ه إلى هللا فيعشر هل يسوغ أن يقام فيه هذا العيد الذي يفعل ويتقرب 
كونه في الثاني عشر أو في الثاني مثاره إشكال السهيلي،  ،-عليه الصالة والسالم-نعود إلى الوفاة وفاة النبي 

المؤرخين وأصحاب  يعني، مع أنهم تتابعوا عليه يعنيق على الواقع يعني مشكل ب  إذا ط   وال شك أن اإلشكال
 المغازي والسير تتابعوا على ذلك.

 ....طالب:....
سنة، ومات سنة تسعة وخمسين بعده بقريب من نصف  ةعشر  انيثم -عليه الصالة والسالم-توفي عنها النبي 

أكبر بكثير،  اونهغأكبر، الكتاب اآلن يب اونهغ، هم يباوستين تقريبً  سبعة اعمره ،قرن، يعني يمكن سبعة وستين
ونها أيام العقد عمرها أربعة عشر سنة؛ ألنه ما يدخل عقولهم أن بنت من ست سنين يعقد عليها أو يبنى بها غيب

 ن.وتروح من دون رقيب هذا ليس بظلم لها، وهللا المستعا نين، هذا ظلم عندهم، وكونها تغدوبنت تسع س
صلى هللا عليه - ربيع أول، يقول: أوله األربعاء من سنة إحدى عشرة، فيكون يقول: في الثاني عشرة منه توفي

بالمدينة وعمره ثالث وستون سنة، إلى آخر المعلومات؛ ألنه يجيب فوائد وطرائف تقع في هذه السنين،  -وسلم
الثامن أربعاء والخامس عشر أربعاء،  ،بعاء، نعمباختصار، فإذا كان أول ربيع األول األربعاء فالثامن منه أر 

ويجريه على قول  ،والرابع عشر ثالثاء، والثالث عشر االثنين، فهو أراد أن يوضب المسألة على اختياره
ولذلك ال  ؛الجمهور، الكتاب هذا ماش على طريقة الحساب، ال على الرؤية، على طريقة الفلكيين في الحساب

ماد في الشرع على الرؤية، ال سيما في العبادات، ومثلها المعامالت إذا أقتت بالتاريخ يعتمد عليه؛ ألن االعت
 بالتحديد.

 وقبضعععععععععا سعععععععععنة إحعععععععععد  عشعععععععععرة
 

 عععععام ثععععالي عشععععرة التععععالي الرضععععى 
 

أبو بكر الصديق، التالي الذي يليه في الخالفة وفي الفضل بالنسبة لهذه األمة فهو أفضل األمة  يعني المرضي
ال  كما هو معلوم. -عليه السالم-إبراهيم  ايليه في الفضل مطلقً الذي  بعد نبيها، وا 

 ولعععععععععثالي بععععععععععد عشعععععععععرين عمعععععععععر
 

 .................................. 
 

 عن ثالث وستين سنة. ،سنة ثالث وعشرين توفي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب
.................................. 

 

ععععععععع   دروخمسعععععععععة بععععععععععد ثالثعععععععععين   
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 ...................................  ........................بعثمان عاد  

 من العدوان والظلم سنة خمس وثالثين عما يزيد على ثمانين سنة، واختلفوا في مقدار الزيادة.
 بعلععععععي ...................... ععععععذاك

 

 ................................... 
  .غدر

 بعلععععععي .......... ععععععذاك............
 

 ......................في ا ر عين 
  يعني سنة أربعين.

.................................... 
 

 ذو الش ال ا  لي.................  
   ععععععععععذاك بعلععععععععععي عععععععععععاد بعثمععععععععععان

 

 فعععععي ا ر ععععععين ذو الشععععع ال ا  لعععععي 
 

ويشير إلى علي  ((قاتل الناقة، والذي يخضب هذه إن أشقى الناس)) :في حديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما
 رضي هللا عنه-الخارجي، قاتل علي  لجمسه، وهو عبد الرحمن بن م  يعني بدم رأ ))بدم هذا((إلى لحية علي، 

 .-وأرضاه
  معععععععععععاوطلحععععععععععة معععععععععع  ال  يععععععععععر ج  

 

 سعععععععععععنة سعععععععععععت وثالثعععععععععععين مععععععععععععا 
 

عليه الصالة -، لما انتهى من النبي قضى فيها طلحة مع الزبير ،الجمل، في وقعة الجمل ؟يعني في وقعة
 ، والخلفاء األربعة، ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة.-والسالم

 معععععععععععاوطلحععععععععععة معععععععععع  ال  يععععععععععر ج  
 

 سعععععععععععنة سعععععععععععت وثالثعععععععععععين مععععععععععععا 
 

 :وجاء فيه عمر بن جرموز، وجاء فيه ؟من الذي قتل طلحة؟ نعم كتب التاريخ تقول: مروان بن الحكم، والزبير
 نسأل هللا السالمة والعافية. ((بن صفية في الناراقاتل ))

 وعععععععام خمسععععععة وخمسععععععين قضععععععى
 

 .................................. 
 .ودفن بالبقيع ،مل إلى المدينةوح   ،في منزله بالعقيق بن أبي وقاص سعد ،يعني مات

 وقبلعععععععععه سععععععععععيد فمضعععععععععى سععععععععععد  ...................................
 

يد، سعيد بن زيد بن عمرو بن وقاص الذي مات سنة خمس وخمسين قضى يعني مات قبله سع قبل سعد بن أبي
 "فمضى" نفيل،

 ........سععععنة إحععععد  بعععععد خمسععععين
 

 ................................... 
 

 سنة إحدى وخمسين. 
 ........................... وفعععععععععععي

 

 ععععععععععام اثنتعععععععععين وثالثعععععععععين تفعععععععععي 
 

ثم الخلفاء األربعة، يعني الترتيب ظاهر، لكن كونه بعد ذلك  -عليه الصالة والسالم-ي اآلن لما قدم وفاة النب
ثم آخرهم أمين األمة أبو  ،ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف ،ذكر طلحة مع الزبير ثم بعد ذلك سعد وسعيد

 اذا؟ أم م ،لألفضلية أو حسب تواريخ الوفيات، أو اقتضاه الشعر اعبيدة، هل هذا الترتيب تبعً 
 والخلفاء األربعة. -عليه الصالة والسالم-انتهينا من الرسول 
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 معععععععععععاوطلحععععععععععة معععععععععع  ال  يععععععععععر ج  
 

 ............... سعععنة سعععت وثالثعععين 
 

ثم قال: خمس وخمسين، واحد وخمسين، اثنتين وثالثين، رجع إلى من قبلهما، ثم بعد ذلك ثماني عشرة، فليس 
 ترتيب األفضلية. فضلية؟ ال ما هو علىترتيب األ على ترتيب الوفيات، فهل هو على

 ....طالب:....
 ال، ال.، هاه؟

 ......طالب:..
 ال وال عنده.
  ...طالب:....

 فيه؟ ماذا
 ...طالب:....

يقول: لو كان أبو عبيدة حي لوليته، يعني من دون شورى، لوليته، فإني  -رضي هللا عنه-هذا الترتيب؟ عمر 
وهو  ،يقول: أبو عبيدة أمين هذه األمة، ويكون األخير من العشرة -سلمصلى هللا عليه و - سمعت رسول هللا

 ؟في الوفاةاألول 
  ....طالب:....

 كيف؟ ؟نعم
 ... ...طالب:.

، طلحة مع الزبير جمعا، يعني يفرغ من اثنين ادام في أول األمر يقرن اثنين يجمعهم جميعً  يظهر لي أنه ماما 
متقاربين، ثم  اخمس وخمسين وواحد وخمسين أيًض  امذلك ما قرب منه ع دفعة واحدة هذا يستحق تقديم، ثم بعد

 اثنتين وثالثين 
 وا مععععين سععععب ه قضععععى ابععععن عععععو 

 

 .................................. 
 

 لكنهم كلهم هؤالء هم العشرة المبشرون بالجنة. ،المقصود أن هذا ترتيب كيفما اتفق
 ....طالب:....

على أي قول من األقوال، يعني  ؟إن هؤالء أفضل من أبي عبيدة :ذلك هل يقال مثاًل  لكن معإيه مختلف فيهم، 
ما وجدت من جعله  ؟ مع االطالع على الخالفقول من أقوال أهل السنة يجعل أبا عبيدة آخر واحد ههل في
 .همآخر 

 وعععععععام خمسععععععة وخمسععععععين قضععععععى
 سعععععنة إحعععععد  بععععععد خمسعععععين وفعععععي

 ...................قضععى ابععن عععو 
 

 وقبلعععععععععه سععععععععععيد فمضعععععععععى سععععععععععد 
 ععععععععععام اثنتعععععععععين وثالثعععععععععين تفعععععععععي
.................................. 

 

  تاج إلى األقرب منه في الوفاة.؛ ألنه يحتاج إلى قبله وبعده، إذا احتاجها فيحاحيانً يحكم أ اأيًض النظم و يعني 
 ن وثالثعععععععععين تفعععععععععيععععععععععام اثنتعععععععععي  ........................... وفعععععععععععي
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 ...................قضععى ابععن عععو 
 

.................................. 
 

 عبد الرحمن بن عوف.
 وا معععععععين سعععععععب ه................. 

 

 .................................. 
 أبو عبيدة عامر بن الجراح.

 ععععععععععام ثمعععععععععاني عشعععععععععرة مح  عععععععععه  ..................................
 

 .-وأرضاه رضي هللا عنه-في الشام وأبو عبيدة هناك فمات فيه  عمواس ..، وقع فيه طاعون وهذا العام يعرف
انتهى من العشرة بدأ بالمعمرين من الصحابة؛ ألنه ال يمكن استيعاب الصحابة كلهم في مختصر مثل هذا، بدأ 

ان بالمعمرين ممن مات عن مائة وعشرين، وبعضهم نصفها في الجاهلية ونصفها في اإلسالم، لكنه لم يذكر سلم
الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل، إما ثالثمائة وخمسين سنة، أو مائتين وخمسين سنة، أو أكثر أو أقل، ونقل 

، وستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في اإلسالم، -عليه السالم-مائتي سنة في عهد عيسى عنه أنه عاش 
 نقل عنه، لكن هل يثبت أو ال يثبت؟ الظاهر عدم ثبوته.

 -عليه الصالة والسالم-يشكك في كونه عاش هذه المدة، يقول: جاء وأسلم على يد النبي  -رحمه هللا-الذهبي 
ر بعده، كيف يكون عمره وعم   ،-عليه الصالة والسالم-في الغزوات، وتزوج بعد وفاة النبي  اوأبلى بالًء حسنً 

 .تحرر لي أنه ال يتجاوز الثمانينقال: والذي ي ؟مئات
م بعضهم لبعض، وهذه أمور مشكلتها أنها ال تدرك سل  هم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعض، وي  أهل التواريخ كل

يتردد عليه الناس، وال يشتهر أكثر من شهرته، يعني لو عاش بعد بالرأي، ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة وال 
ره ثالثمائة سنة وال يتناقل الناس وعم -عليه الصالة والسالم-وطاف البلدان بعده  -عليه الصالة والسالم-النبي 

، يعني أقل ا، عمره ثالثمائة سنة، هذا يعني غريب جد  ن، أنا شفت سلمان، وشفت سلمان، أنا رأيت سلما...أنه
 ه.ناألحوال أن يسافر الناس يشوفو 

وقتل  ي قتل حمزةذوحشي هذا ال مايزورنه، يشوفون وحشي بن حرب سكن حمص في آخر عمره فصار الناس 
وما بلغ  ؟هو وحشي هذا ماوكان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس والناس يترددون يشوفون  ؟يلمةمس

المائة، فكيف بمن عمره ثالثمائة؟ المقصود أن ممن ذهب ليرى وحشي عبيد هللا بن عدي بن الخيار، بعد أن 
وال رآه البتة، عدي ما  ،يار؟ متلثموهذه في الصحيح القصة، فقال له: أنت ابن عدي بن الخ ،اشاب، جاءه متلثمً 

وأنت في  ك على الراحلة، قال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم، وما يدريك؟ قال: ناولتك أم  ًئايذكر شي
يعني عرفه برجله، يذكر  ،..في الصحيح، عجائب، شيخ كبير في هذا السن ويحفظ ،ةالمهد، والقصة صحيح

ال يميزه عن غيره.عدي أن رجله ما فيها شيء يعني واض  ح وا 
 .....طالب:...

والعمر أشهر أو أيام  ،، المقصود حتى لو صارت أي عالمة بعد هذه المدة الطويلة...إيه يمكن طارئة، ما هي
فرق من ستين أو سبعين سنة، يعني رآه بعد أن شاب، يعني لو يجي واحد اآلن يسلم علينا قبل الصالة ونشوفه 

في العام الماضي حضرت مناسبة  ا، وهللا إن هذا الواقع يا إخوان، وأنا حدثتكم مرارً اهبعد الصالة يمكن إنا نسين
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زواج، وجيء لي بشخص كفيف في الثمانين من العمر، ما عرفته، سلمت عليه من دون تعريف وال شيء، قال 
ال يسمع أ نيذلي ال ال شيء ما هو جابوه: عرفت هذا؟ قال: إيه ما هو بعبد الكريم، هذا لو يسمع إذاعة وا  شرطة وا 

على أصلهم ما يسمعون شيء،  نيذيعني من اإلخوان ال ،اإطالقً  ًئابغريب يعني الصوت يعرف، هذا ما يسمع شي
فقال: متى شفته؟ قال: رأيته في المكان الفالني في البلد الفالني سنة أربعة وثمانين، وأنا بثالث ابتدائي، يعني 

 .يدخل مع الباب الثاني نسيتهنا: الشخص لو يطلع مع ها الباب و من أكثر من خمس وأربعين سنة، قلت أ
 طالب:.......

ال وجودها مثل عدمها، قد  ال، ال مواهب هذه، لكن ما الفائدة من هذه المواهب؟ إذا نفعت فيما يرضي هللا فقط، وا 
ح، ومنها المحزن، ومنها المفر  ،ومنها الضار ،يعني كونه يحفظ أشياء منها السار ،على الشخص تكون وباالً 

ال إذا كان يتذكر كل شيء  -جل وعال-يعني حتى أن أهل العلم قالوا: النسيان من نعم هللا  على اإلنسان، وا 
، فكون وحشي يعرف هذا ليس بغريب، يعني له نظائر مما يتذكره من المصائب والمآسي ايمكن يموت غم  
 ؟موجودة اآلن، نعم

 ......طالب:..
، من راهب إلى راهب حتى يموت، لكن ما يمنع أنه يجلس ..ل من دين إلى دين، وجلس عندرحلته طويلة، وانتق

يبحث عن أشهر واحد وأكبر واحد، يصير مقارب، ما يمنع يعني ال  ؛ ألنهعنده الراهب خمس سنين ثم يموت
يعني مائة  وقد يكون في عمره طول، ،كالم الذهبي مرفوض، وكالم المتقدمين قد يكون فيه شيء من المبالغة

 وخمسين محتملة.
 .. ....طالب:..
هو كبير، اآلن الظروف واألحوال تغيرت عما و  اويشتغل، لكن ال يستبعد أن يكون نشيطً  ،، يجذ النخللدهو ج  

 نعهده نحن.
 قال: 

 وا مععععين سععععب ه قضععععى ابععععن عععععو 
 وعععععععععععا  حسععععععععععان  ععععععععععذا ح ععععععععععيم  

 

 ععععععععععععععععععام ثمعععععععععععععععععاني عشعععععععععععععععععرة مح  عععععععععععععععععه 
................................................. 

  توجد هذه الخصيصة إال له.زام المولود في جوف الكعبة، وال رام، كذا حكيم بن حِّ حسان بن ثابت بن ح  
 وعععععععععععا  حسععععععععععان  ععععععععععذا ح ععععععععععيم  

 

 عشععععععععععرين بعععععععععععد ما ععععععععععة ت ععععععععععوم   
 

مائة  كر أن أباه عاش مائة وعشرين وجدهقالوا: وكذا أبوه ثابت وجده حرام، قالوا: وكان ابنه عبد الرحمن إذا ذ  
دام  وعشرين وجد أبيه مائة وعشرين استلقى على فراشه وتمطى وشعر بالفرح والسرور، لماذا؟ كأنه ضمن، ما

من أنه ما هو بميت قبل مائة وعشرين، ومات عن ات ما هي بمرة وال مرتين؛ ألنه ضالمسألة تكررت ثالث مر 
هذا -ريب في األحساء، بلغ الستين ثمان وأربعين سنة، ومن القصص المعاصرة شخص هنا في الرياض له ق

وال يصلي، نسأل هللا السالمة والعافية، ذهب إليه بقصد النصح، وقال له: أنت بلغت ستين،  ولم يتزوج، -القريب
بعد الستين؟ أعذر هللا المرئ بلغه الستين، اختم حياتك بخير صل مع المسلمين، وتزوج لعل هللا يرزقك  ماذاو 
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عد وفاتك، قال: هللا المستعان، أبي كم عمره يوم ما مات؟ قال: ما عليك من أبوك، قال: يذكرك ويدعو لك ب اولدً 
وما  ؟أعرفه قريب لهم، قال: وخالي؟ قال: مائة وعشر، وعمي ا أبو فالن؟ قال: مائة وخمسة عشركم عمره ي

ائة بحال، يقول: وهللا إني أدري، المهم كلهم فوق المائة، هللا المستعان، يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن الم
أتكلم معه في يوم جمعة، والجمعة التي تليها جاءنا نعيه، وهو لم يغير من حاله شيء، نسأل هللا حسن الخاتمة، 

{فاألعمار بيد هللا،  م ون  اع ًة و ال  ي ْست ْ د  ون  س  ر  ْم ف ال  ي ْست ْأخ  ل ه  ال أ ج   سألةال يقول: أنا الم [( سورة يونس94)] }إ ذ ا ج 
في طول في  في مرض في لون  ؛مسألة وراثة ما وراثة قد يكون لها أثر في بعض األمور، في بعض العوارض

، والذي يعتبر يعتبر بعبد الرحمن بن حسان، أجداده اقصر، قد يكون لها أثر، لكن في األجل ال يمكن إطالقً 
 وال النصف، هللا المستعان. لثالثة على نسق مائة وعشرين، ويموت عن ثمان وأربعين سنة، ما كم  

 مائة.العشرين بعد  ام أيًض احكيم بن حز 
 ..................................  ستون في احسالم..................

 وستون في الجاهلية، قبل أن يسلم عاش ستين سنة، وبعد أن أسلم عاش ستين سنة.
 ثم حضرت........................ 

 

 ن خلعععععععععتسعععععععععنة أر ععععععععع  وخمسعععععععععي 
 

ين، كل من حسان وحكيم، وهذه التواريخ التي مرت كلها ال تخلو من خالف، لكن سسنة أربع وخم يعني ماتا
 الناظم مشى على المشهور.

   ععععععععععذا سععععععععععان ثالثععععععععععةوفععععععععععوة ح
 

 ومعععععععا لعيعععععععرهم يععععععععر  ذا عاشعععععععوا 
 

 يعني مائة وعشرين سنة.
اإلخوان في الدرس الذي تكون بعض ة تناسب بعض عن ذلك األعمى، يحسن أن نذكر طريفذكرنا الطريفة 

ال استيقظ اال نجرؤ أن نكلم أحدً أوضاعهم غير مناسبة للدرس، مما  ال أنك انتبه وا  ، شيخ أعمى هو شيخ ..وا 
ميان، يقرءون المتن وفي حلقته جمع من طالب العلم منهم عدد من الع   ،لشيوخنا كلهم معروف ومشهور
القراءة قال: الذي بعده، الذي بعده، ى وأخذ أراد أن يشرع في سم  احد أعمى المحفوظ، لما وصل الدور إلى و 

والذي بعده أعمى، قرأ، ثم لما انتقل إلى الذي بعده وبعده التفت إلى جاره، وقال: لماذا تركني الشيخ؟ قال: 
جلستك ما هي بجلسة طالب علم، يعني كيف يحس األعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علم، وزميله يعرف 

ي ذي مستلق كذا والذهذه ليست جلسة طالب علم وهو أعمى، وعندنا المبصرون، والشيخ أمامهم مبصر، والأن 
ي ينعس، لكن، نترك األمر الختيار اإلخوان باعتبارهم أهل يعني لتحمل المسئولية وما جاءوا ذوال ؟ما أدري ويش

 إال لطلب العلم والحرص على العلم، وهللا المستعان.
مرهف دقيق يدركون بعض التصرفات التي ال شك عندهم هؤالء العميان عندهم إحساس  ؟لشيخيعني كيف حس ا

 ....قد ال يدركها بعض المبصرين وهي من خواص
 . .....طالب:...

 هاه؟ 
 طالب: الصوت.
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  ...المستلقي واضح صوته أنه.أما وهللا ما أدري الصوت، 
 طالب: والمتلئ وواض  يده على الخد.

، الشيخ مهيب، ا، بس ما أظنه يعني بيصير جلسة ما هي مناسبة جد  واضح يعني إذا تغير تغيرإي نعم، واضح 
ال تغير الصوت بتغير الحال واضح، واحد يكلم له امهيب جد   ، يعني أكيد أن التغير يسير يعني ما هو بكبير، وا 

يا أختي عسى أن ال أكون أطلت  أخت بالتليفون أخت كبيرة في السن، أطالت عليه، وده يعتذر وده ينتهي، قال:
تغير صوتها، فما في شك أنه إذا تغير  قالت: ال، ما عليك انسدحت؛ ألنه عليك، يتمنى أن تقطع المكالمة،

الوضع يتغير الصوت، لكن لن يتغير الوضع تغير مثل هذا األمر في الحلقة، يعني يوجد عندنا ما شاء هللا من 
ويسمع الدرس، وكل له من  ، وهو جاي معه كتابوقد ينام ،ه أمام القبلةأو يوليك ظهره ورجلي ..،يستلقي في

األجر بقدر ما يحرص عليه من العلم، فرق بين طالب جاي ومهتم ومنتبه ومعه كتابه وتعليقه، يختلف عن 
ا شخص غير جاد؛ ألن أهل العلم يقولون: الذي ال يهتم بكتابه ويتركه في مكان الدرس يقولون: قل أن يفلح، أن

من اإلجازة،  -إن شاء هللا- ءأشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثالثة إذا عطلنا يتركها في المسجد إلى أن نجي
د، يحتاج إلى حزم، العلم ال فعلى طالب العلم أن يهتم؛ ألن العلم ليس باألمر السهل، يحتاج إلى شيء من الجِّ 

 يأتي بسهولة.
 قلعععععت: حويطعععععب بعععععن عبعععععد العععععع   

 

 .................................. 
 عاش على ما قيل: مائة وعشرين سنة. اأيًض  حويطب بن عبد العزى 

 مععععععع  ابعععععععن ير عععععععو  سععععععععيد يعععععععع     ...................................
 

 يعني سعيد بن يربوع.
 مععععععع  حمعععععععنن وابعععععععن نوفعععععععد   هعععععععذا

 

 مععععععد  ج ععععععد إلععععععى وصعععععع  ح ععععععيم فا 
 

ر كذلك، وصف بما وصف به حكيم من أنه عاش مائة أخ لعبد الرحمن بن عوف، عم   ،بن عوفاحمنن، فعلل، 
 ؟وعشرين، وكذلك ابن نوفل واسمه

 طالب: سعيد.
  .نعم ،مخرمة بن نوفل

  ععععععد إلععععععى وصعععععع  ح ععععععيم فاجمععععععد  ................................
 

 يعني أضفهم إلى من تقدم.
 وفعععععي الصعععععحاب سعععععتة قعععععد عمعععععروا

 

  عععععععععروا عععععععععذاك فعععععععععي المعمعععععععععرين ذ   
 

وبعض أخبار المعمرين منها كتاب مطبوع مشهور ألبي  ،اقتصرت على ذكر المعمرين ،صنفاتوفي هذا الباب م
ومنها ما لم يطبع الشيء الكثير، وال شك أن المعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم  ،حاتم السجستاني في مجلد

فيد منه سواًء كان في العلم عارفه أو من أقاربه من المعمرين ممن يمفي الحياة تنبغي العناية بها، ومن كان من 
ه ثم ندمنا ئوكم من شخص سوفنا في لقا ،أو في تجاربه في الحياة فليدركه؛ لئال يفوته ،أو في العمل والعبادة

 .وهللا أعلمواته، عليه بعد ف
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 ...وصلى هللا محمد.
ه، وفيه أظن نسيت من مؤلف "المعمرون والوصايا"ألبي حاتم السجستاني، وفي كتاب  "المعمرون "في كتاب 

منسوب البن عربي الحاتمي الصوفي المعروف، لكن في كتب كثيرة لم تطبع وهي جديرة بأن تكون  "المعمرون "
 وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة؛ ألنها تجارب، الحياة تجارب. ،فيها أخبار
  ...طالب:....
 ؟فيها ماوالمفردة 
 . ....طالب:...

جرت العادة بهذا، اللهم إال  ،ختص بفن معين أو بحث معين، ما يستوعب مع غيرهال، الكتاب الم ،ال ما يلزم، ال
 ..بن عروة.ا ه،ي استوعب كتبلذالكواكب الدراري هو ا

 


